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ASIALISTA  

 

7 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

9 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

10 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevai-

suuden vaihtoehdon valinta 

11 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 7 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Unto Kultiman tilalle on 

kutsuttu Matias Vieltojärvi, Hannu Rannan tilalle Oula-Matti Palojärvi ja 

Elina Rousu-Karlsenin tilalle Mika Heikura. Edelleen puheenjohtaja totesi, 

että Janne Näkkäläjärven tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Puheenjohtaja 

totesi, että paikalla on 16 valtuutettua tai varavaltuutettua, joten kokous 

on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 20.2.2019 ja toimitettu 

samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle 

ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              27.2.2019 4 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Sante-

ri Kirkkala. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimieli-

sesti. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamatti-

laa ja Helinä Hautamäki Santeri Kirkkalaa. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

6.3.2019 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 9 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm oli paikalla esittelemässä 

ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.2.2019 48 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Merkitään, että suunnitelmaan tehdään keskustelussa esille nousseet tekniset 

korjaukset.  

 

Käsittely 

Keskustelussa todettiin, että väestöennustetta sivulla 9 päivitetään ja  

ajantasaistetaan sivun 20 neljäs kappale.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ikäänty-

neiden hyvinvointisuunnitelman. 

 

Selostus 

Suunnitelma oli kuntalaisten kommentoitavana 2 viikkoa, ajalla 11.1.-

25.1.2019. Ko. aikana saatiin yksi palaute, jossa nostettiin esille kunnassa 

tehtävän poikkisektorisen ennaltaehkäisevän työn merkitys sekä Voimaa vanhuu-

teen hankkeessa saavutettujen tulosten (koulutetut) jalkauttaminen kunnassa 

konkreettiseen käytäntöön myös hankkeen jälkeen.  

 

Päätöshistoria 

 

Hyvinvointiltk. 27.9.2018 77 § 

Päätös: 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma esitetään kunnanhallitulle valtuustolle 

esitettäväksi.  

Miia Ahlholmilla annetaan oikeus viimeistellä suunnitelma hallituksella esi-

tettäväksi lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta.  

 

Käsittely:  

Suunnitelman esitteli kokouksessa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

Perusturvajohtaja ehdotti, että lautakunta hyväksyisi toimenpidesuunnitelman 

kunnanhallituksen esitettäväksi. Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille annettai-

siin oikeus stilisoida suunnitelmaa.  

 

Ehdotus:   

Hyvinvointilautakunta esittää ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman kunnan-

hallitukselle valtuustolle esitettäväksi. Hyvinvointilautakunta esittää että 

kunnanhallitus esittäisi suunnitelmaesityksen kuntalaisten kommentoitavaksi 

ennen kuin se päättää valtuustolle menevästä ehdotuksestaan.  

 

Selostus: 
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toi-

menpiteistään ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien 

palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava 

kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväk-

syy valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. 

 

Suunnitelman on koonnut vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. Suun-

nitelmaluonnosta on käsitelty vanhusneuvostossa, hyvinvointilautakunnassa 

sekä kunnan johtoryhmässä. Suunnitelmaesitys esityslistan liitteenä. 

 

Liite 

1 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta 

Perusturvajohtaja  

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö 
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Kvalt 10 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tu-

levaisuuden vaihtoehdon valinta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja selvitti asian valmistelun vaiheet pääpiirteissään vuodesta 

2015 alkaen. 

 

Keskustelun kuluessa Seppo Alatörmänen, Leena Palojärvi ja Outi Kurkela kan-

nattivat kunnanhallituksen esitystä.   

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 18.2.2019 38 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.45-18.57, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo 18.45. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston päätettäväksi seuraavaa: 

1. Enontekiön kunnan on perusteltua saada tarkemmat valtakunnalliset maakun-

ta- ja sote-uudistuksen perusteet ja siirtää kunnanhallituksen päättämää 

ikäihmisten tehostetun palveluasumisen projektin aikataulutusta ml. Luppoko-

din paikka, tilat ja mahdollinen vuokra-aika, koska valtakunnallinen sote-

uudistus on kunnanvaltuuston 13.6.2018 päätöksen jälkeen siirtynyt. (otetaan 

aikalisä) 

2. Asian valmistelua on jatkettava infrastruktuurin toimialan johdolla tii-

viissä yhteistyössä perusturvan toimialan kanssa. Valmistelun on oltava ta-

loudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä pohjalla. (jat-

ketaan valmistelua) 

3. Kunnanhallituksen tulee seurata valtakunnallista lainsäädäntövalmistelua 

ja tuoda asia uudelleen päätettäväksi kun lait on hyväksytty tai kun asiako-

konaisuudesta on riittävä valmistelu tehty. Asiaan on palattava viimeistään 

talousarvion 2020 valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä. (seurataan tilan-

netta ja tuodaan päätettäväksi) 

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt 13.6.2018 (tarkennus 3.10.2018) seu-

raavaa:  

”Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttä-

vän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle si-

ten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi sisältää se-

nioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemia tiloja.  

 

Kunnanhallitus päättää tarvittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä 

osana kokonaisuutta hallintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

 

Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen kunnan oman palvelutuotannon jatkami-

sesta 1.1.2020 asti tehostetun palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnal-
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linen sote-uudistus toteutuu suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

 

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään muista asiakokonaisuu-

teen liittyvistä toimista hallintosäännön määräykset huomioiden. 

 

Kunnanvaltuusto myönsi perusturvan toimialalle ylitysoikeuden 35.000 euroa 

vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suunnittelun ja toteuttamisen konsultoin-

tipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan tarvittaessa talousarvion 2018 yli-

jäämäarviota pienentämällä.   

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätökseen kunnanvaltuuston ponnen: Väistötilojen 

aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä eikä lähdetä hajasijoittamaan ympäri 

Lappia.” 

 

Valtakunnallinen sote-uudistus on kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen 

siirtynyt vuodella, vuodesta 2020 vuoteen 2021. Lisäksi valtakunnallisen so-

te-uudistuksen arvioidaan mahdollisesti siirtyvän vielä tästäkin mm. juridi-

sista syistä.  

 

Esimerkiksi Lapissa palveluiden rahoittaminen on avoimena, sillä viimeisimmän 

arvion mukaan maakunnan rahoitusvaje on 35 miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituk-

sen kriteerit eivät tunnista tarpeeksi tai eivät lainkaan Lapin erityispiir-

teitä palvelutuotannossa, etenkään saamelaisalueen eikä Enontekiön kunnan 

erityispiirteitä. Kriteerit eivät tunnista saamenkielisiä palveluita vaikka 

velvollisuus tuottaa palveluja saamenkielellä on olemassa. 

 

Enontekiön kunnan laskelmat lautakuntien päätöksenteon perusteena ovat pää-

osiltaan olleet päätöksenteon tueksi riittävän tarkat. Kunnan taseeseen teh-

dyssä esityksessä on viimeisessä laskelmassa huomioitu poistovaikutukset ja 

lainojen korot kunnan tulokseen. Poistot ja lainan korot heikentävät Enonte-

kiön kunnan taloudellista tulosta tulevina vuosina. Toisaalta vuokramallissa 

tulee huomioida valmistelussa oleva lainsäädäntömuutos kuntien vuokravelvoit-

teiden laskemisesta kunnan velaksi tilinpäätöksessä. Mm. tätä ei ole voitu 

huomioida lähes vuosi aikaa tehdyssä valmistelussa. Nyt tehdyissä laskelmissa 

on jouduttu tekemään lukuisia oletuksia mm. vuokra-ajasta, korkotasosta, pää-

omavuokratasosta, vuokravelvoitteiden vaikutuksesta kunnan lainakantaan ja 

nämä tulee huomioida arvioitaessa vaihtoehtoja. 

 

Enontekiön kunnan lainojen takaisinmaksukyky ja vuokrien maksukyky on maakun-

ta- ja sote-uudistuksen jälkeen nykyistä heikompi. Tämän merkitystä ja vai-

kuttavuutta Enontekiön kunnan talouteen ei ole valmistelussa arvioitu riittä-

vän hyvin. 

 

Valtuuston päätös 13.6.2018 vuokramallista on ollut yksiselitteinen. Vuokra-

mallia koskeva perustelu mallin hinnasta verrattuna yksityiseen malliin tai 

kunnan rakentamaan malliin ei ole muuttunut. Päätöstä tehtäessä oli selvillä, 

että vuokramalli on muita malleja taloudellisesti kalliimpi. Enontekiön kun-

nan tehtävät tulevaisuudessa eivät sisällä sote-palveluita, mikäli sote-

uudistus toteutuu. Tästä syystä kunnan tulee selvittää tarkkaan rakentaminen 

omaan taseeseen ja sillä tavalla sijoittaminen infrastruktuuriin, joka ei ole 

kunnan ydintehtävä maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. 
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Sen sijaan perustelussa, joka koskee vuokramallin ajoitusta, on tapahtunut 

muutos.  

 

Valtakunnallinen sote-uudistus siirtynee jälleen ainakin vuodella. Enontekiön 

kunnanvaltuuston päätös perustui ajatukseen, että vuokra-aika Enontekiön kun-

nalle on hyvin lähellä sote-uudistusta. Mitä lähempänä vuokramallissa ollaan 

sote-uudistusta, sitä lyhyemmäksi kunnan maksamasta vuokra-ajasta mahdolli-

sesti tulisi ja siten sitä edullisempi. On suositeltavaa, että vuokramallissa 

vuokra-aika olisi siis mahdollisimman lyhyt. Sote-uudituksen ajankohta kui-

tenkin siirtynee ja siksi Enontekiön kunnan päätös vuokramallista olisi syytä 

tehdä lähempänä sote-uudistusta. Tämä edellyttää, että valtio kykenee teke-

mään päätöksen sote-uudistuksesta. Haasteena on meneillään olevien lakiuudis-

tusten päättämättömyyden tila sekä kevään eduskuntavaalit, jotka luovat epä-

varmuutta sote-uudistukselle. Valtuuston päätös ja sen perustelut olettavat, 

että asiaan voidaan palata, mikäli sote-uudistus siirtyy. Valtuuston 

13.6.2018 päätöksen jälkeen sote on jos siirtynyt yhdellä vuodella vuodesta 

2020 vuoteen 2021. Se on jo riittävä peruste tarkastella valtuuston päätöstä 

uudelleen. Näyttää lisäksi siltä, että perustuslakivaliokunta ei 12.2.2019 

tiedon perusteella kykene haasteista johtuen viemään asiaa istuvan eduskunnan 

päätöksentekoon. Mikäli perustuslakivaliokunta vie sote-uudistuksen eduskun-

taan, ovat haasteet (esim. EU:n kanta, asiakassuunnitelma, palveluiden integ-

raatio, tietosuoja, yhdenvertaisuusongelma, maakuntien itsehallinto) mittavia 

valtiosääntöoikeuden professoreiden Tuomas Ojanen ja Juha Lavapuron 22.1.2019 

näkemyksen mukaan.  

 

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait tullevat eduskunnan täysistuntoon 

hyväksyttäväksi aikaisintaan kevättalvella 2019. Maakuntauudistus siirtynee 

yleisen arvion ja näkemyksen mukaan aikaisintaan vuoteen 2022. Sote-

uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on 

kertonut hallituksen tiedotustilaisuudessa muutoksista sote-

lakiesityksiinsä. Valinnanvapauden virallinen ja pakollinen voimaantulo 

siirtyisi ainakin vuoteen 2022 vaikka maakunnilla olisi halukkuutta siirtyä 

siihen aiemminkin. 

 

Luppokodin paikka on laskelmien mukaan edullisin päiväkodin viereen aivan 

kuten elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat kokouksissaan esittä-

neet kunnanhallitukselle. Sen sijaan vaihtoehto seurakunnan omistamalle ton-

tille rakennuttamisesta edellyttää tontin vuokraamista tai ostamista kunnal-

le. Paikkaratkaisuun vaikuttaa myös kaavoitustilanne. Päiväkodin viereiseen 

tonttiin rakentaminen vaatii kaavamuutoksen.  

 

Vuokra-aikamallissa olisi esitysten mukaan järkevin tehdä sopimus 20 vuodek-

si, koska muussa tapauksessa mahdollisten tarjoajien määrä karsiutuu. Tässä 

on suuri riski Enontekiön kunnalle, sillä valtuuston 13.6.2018 tekemä päätös 

perustuu ajatukselle, jossa kunta olisi vuokralla vain pari vuotta ja sen 

jälkeen kunnan vastuu lakkaisi. Maakunta ei ota vastaan Enontekiön kunnan 

rakennuttamaa tehostettua palveluasumisyksikköä ennen kuin aikaisintaan maa-

kunta– ja sote-uudistus tullessa. Uudistuksen ajankohdasta ei ole varmuutta. 

On myös epävarmaa ottaisiko maakunta vuokravelvollisuuden vastatakseen sote-

uudistuksen toteutuessa ja jos ottaisi niin kuinka pitkäksi aikaa, arviolta 3 

vuotta minimissään.  

 

Omaan taseeseen rakentaminen edellyttää myös sitä, että kunnan tulee tarkas-

tella palvelurakennettaan laajemmin, mikä työ on toisaalta jo aloitettu. Kun-
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nan käyttötalous on pidettävä tasolla, joka on taloudellisesti kestävä pitem-

mällä aikavälillä huomioiden mm. kriisikuntakriteerit. 

 

Tehostetun palveluyksikön malliksi ja kooksi ovat Enontekiön kunnan lautakun-

nat (elinvoima ja hyvinvointi) esittäneet hybridimallia 20+10. Se on perus-

teltua kun tarkastellaan ikääntymistrendiä ja Enontekiön kunnan väestöraken-

teen muutosta seuraavina vuosikymmeninä.  

 

Valmistelun tulee olla riittävän hyvää. Hallintolain (31 §) mukaan viranomai-

sen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 

hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.  

 

Valmistelu ei tehostetun palveluyksikön rakennuttamisen kaikilta osin asiako-

konaisuuden laajuus huomioiden täytä vielä hallintolain henkeä, koska valtio, 

maakunta- ja kuntatasolla asiat ovat epävarmoja. Eduskunnan sosiaali- ja ter-

veysvaliokunta on havainnut puutteita valmistelussa. Samoin perustuslakiasi-

ainvaliokunta on havainnut valmistelussa puutteita. Nämä asiat ovat heijastu-

neet myös Enontekiön kunnan tehostetun palveluyksikön valmisteluun näyttäy-

tyen puutteellisuuksina. Kunnan on harkittava tehostetun palveluyksikön ra-

kentamisen ajankohtaa ja malleja uudelleen sen jälkeen kun valtio tekee pää-

töksen sote-uudistuksesta tai sote-laeista tai mikäli muuten sote-

uudistukseen liittyvät asiat selkiintyvät. Perusteet uudelle tarkastukselle 

ovat valtuuston päätöksen mukaisesti olemassa.  

 

Liitteet  

2 Kunnanvaltuusto 13.6.2018 § 14 

3 Hyvinvointilautakunta 24.1.2019 § 4 

4 Elinvoimalautakunta 29.1.2019 § 8 

5 Elinvoimalautakunta 12.12.2019 § 29 

6 Hyvinvointilautakunta 13.2.2019 § 26 

7 Selvitys   

8 Laskelmat 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Myönteiset vaikutukset. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Hyvinvointilautakunta 

Tekninen johtaja 

Perusturvajohtaja
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Kvalt 11 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi toi tietoon vanhusneuvoston 

toimintasuunnitelman sisältöä. 

 

Vammaisneuvoston edustaja Heidi Risto toi tietoon, että vammaisneuvosto to-

teuttaa teemakeskusteluja. Vammaisneuvosto on keskustellut laajasti erityis-

lasten tilanteeseen liittyvistä haasteista ja mielenterveyskuntoutujien haas-

teista. Vammaisneuvosto on päättänyt järjestää mm. kuljetuksen Väärtipäivil-

le.  

  

Nuorisovaltuuston edustaja Ronja Linnala totesi, että nuorisovaltuusto ei ole 

kokoontunut. 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavan asian: 

 -Lapin sairaanhoitopiirin ja kunnan sopimus perusterveydenhuollosta on esil-

lä seuraavassa yhteisessä neuvottelukunnassa. 

 

Helinä Hautamäki tiedusteli HPK:n sponsorointisopimuksesta. 

 

Valtuustoaloitteet 

 

Birgitta Eira: 

Valtuuston työjärjestyksen uudistaminen. Seuraavat asiat tulisi huomioida. 

1. Neuvostojen edustajat olisivat alussa terveisineen 

2. Valtuutetuilla olisi samanlainen mahdollisuus asioiden, ilmiöiden ja kysy-

mysten nostoon kuten kunnanhallituksessa. Pykälät olisivat syytä olla erilli-

siä.  

 

Selostus 

  

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   

 

Kunnan hallintosääntö 120 §: 

”Valtuutettujen aloitteet 

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 

valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
- §:t 9,10. 

 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksente-
on laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on 
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen vali-
tusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti 
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätök-
seen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla 
muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös 
on muuten lainvastainen. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös 
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on 
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (te-
lekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia hen-
kilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydes-
sä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään ai-
na lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- koh-
dan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa 
säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireille-
panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
 

Muutoksenhakukielto 
§:t 7,8,11. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


